
               SAINT JOSEPH POLISH 

Roman-Catholic Church 
 

                          517 East 46th Avenue 

                          Denver, Colorado 80216                   

                          Phone: 303 296 3217  

                        e -mail:  st.josephpolish@gmail.com 

                         www. stjosephpolish.org 
                          FACEBOOK: St Joseph Polish Parish 
 
 

Pastoral care is provided by Society of Christ Fathers / Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 

Pastor: Rev. Stanisław Michałek, SChr                                
 

Weekend Masses / Msze Św. Niedzielne: 

Saturday:   6:30 pm – English/Polish 

    

Sunday:   8:00 am – English 

   10:00 am – Polish 

                             

                                                                          

Weekday Masses / Msze święte w tygodniu: 

Tuesday: see buletin   

Thursday & Friday: 8:00 am – English 

Wednesday: 7:00 pm – Polish 

First Friday of the Month / Pierwszy Piątek:       

7:00 pm – Polish 

First Saturday of the Month / Pierwsza Sobota: 

9:00am - Polish 

 

Confessions / Spowiedź święta: 

- before weekday Masses 

- by appointments with Father 

- First Fridays: 6:00pm –   

Baptism / Chrzest: Call parish office 

Marriage / Małżeństwo: 

Make an appointment at least 8 months  

before planned ceremony 

Anointing of the Sick, / Visitation of the Sick 

Namaszczenie chorych, odwiedziny chorych:  

Call parish office 
 

Biuro Parafialne: wtorek i piątek 9:00am – 1:00pm 

Parish office: Tuesday and Friday 10:00am –1:00pm

 

 
 

Ewangelia: J 16, 12-15 
Św. Paweł daje nam trzy słowa, którymi mamy żyć na co 

dzień: "Nadzieja nie zawodzi". Dzisiaj, gdy obchodzimy 

uroczystość Trójcy Przenajświętszej, przypominamy 

sobie źródło naszej nadziei: Boga Ojca, Syna i Ducha 

Świętego, opisanego przez papieża Franciszka jako 

"komunia miłości". Jak pisze św. Paweł, "miłość Boża 

została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, 

który został nam dany". Nie oznacza to, że nasze życie 

nie będzie pozbawione trudności, ale św. Paweł zapewnia 

nas, że nie stawiamy im czoła sami. Jak Jezus mówi 

uczniom w dzisiejszej Ewangelii, tak mówi i do nas 

"kiedy przyjdzie, Duch prawdy, poprowadzi was do całej 

prawdy". Kiedy wkraczamy w nowy tydzień i cokolwiek 

przyniesie najbliższa przyszłość, możemy być pewni, że 

Duch Święty poprowadzi nas i umacnia. 

 

 

Gospel : J 16, 12-15 
St. Paul gives us four words to live by: “Hope does not 

disappoint.” Today, as we celebrate the solemnity of 

the Most Holy Trinity, we are reminded of the source 

of our hope: God the Father, the Son, and the Holy 

Spirit, described by Pope Francis as “a communion of 

love.” As St. Paul writes, “the love of God has been 

poured out into our hearts through the Holy Spirit that 

has been given to us.” This doesn’t mean our lives 

won’t be without difficulties, but St. Paul is assuring us 

that we do not face them alone. As Jesus tells the 

disciples in today’s Gospel, “when he comes, the Spirit 

of truth, he will guide you to all truth.” As we move 

into our week and whatever the near future holds, we 

can rest assured the Holy Spirit will guide us and 

strengthen us. 

 

June 12 /2022/ 12 Czerwca 
Solemnity of the Most Holy Trinity /   Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  

mailto:st.josephpolish@gmail.com


Solemnity of the Most Holy Trinity /June 12 / Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
 

Mass Intentions:                                                                     

Saturday / Sobota –  June 11 

6:30 pm  (E/P) O Boże Błogosławieństwo i wszelkie    

        potrzebne łaski dla dzieci powierzonych w      

        Róży różańcowej rodziców i ich rodzin. 

Solemnity of the Most Holy Trinity -  June 12 –  

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej    

8:00 am  (E)   Za parafian/ For parishioners 

10:00am (P)  O zgodę i pojednanie w Klubie Polskim 

Tuesday/ wtorek – June 14 

Wednesday / środa   – June 15 

  7:00 pm (P)  + Stan and Betty Chrisman 

Thursday/ Czwartek  - June 16 

    8:00 am (E)    

Friday/ Piątek  - June 17 

    8:00 am (E)  Za dusze które potrzebują pomocy o łaskę 

                         miłosierdzia i nawrócenia  

Saturday / Sobota –  June 18 

    6:30   pm (P)  + Zofia Tuzim 

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ 

-  June 19 –  Uroczystość  

   8:00 am (E)  Za parafian / For parishioners 

  10:00 am (P)  O potrzebne łaski i Boże 

         błogosławieństwo  dla członków Koła 

         Różańcowego i ich rodzin oraz opiekę Matki Najśw. 

  12:15 pm (P) 
 

 
 

 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     

 

 Marie Oletski, Patricia, Gabrysia, Grzegorz 
            Kaela, Olivier, Olga, Maria, Jola, Danuta,            

Barbara, Józef.   
 

Thank for Your donations and  support of  
our Parish! 

 

Pope Francis’  Monthly Intention- June: 
For families 

We pray for Christian families around the world; may they 
embody and experience unconditional love and advance in 
holiness in their daily lives. 
Intencje Ojca Świętego - Czerwiec  
Za rodziny 

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym 
świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały 
bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu 
 
 

Adoration and Benediction of the Blessed 
Sacrament is a very old devotion in our Church — 
one that highlights the fundamental mystery of the 
Holy Eucharist that Our Lord is truly present, body 
and blood, soul and divinity, in the Blessed 
Sacrament. 
Eucharistic Adoration occurs every First Friday at 
6:00 PM and First Sunday of the moth after 8:00AM 
Mass. Let’s find a some time to spend with Jesus. 

THE MOST HOLY TRINITY 
 

The dogma of faith which forms the object of the 
feast is this: There is one God and in this one 
God there are three Divine Persons; the Father 
is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. 
Yet there are not three Gods, but one, eternal, 
incomprehensible God! The Father is not more 
God than the Son, neither is the Son more God 
than the Holy Spirit. The Father is the first Divine 
Person; the Son is the second Divine Person, 
begotten from the nature of the Father from 
eternity; the Holy Spirit is the third Divine Person, 
proceeding from the Father and the Son. No 
mortal can fully fathom this sublime truth. 
 
PRAY: Pray the Sign of the Cross, reflecting on the 
love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. How 
have we experienced that love and how can we share 
it? 
 

June is the Month of the Sacred Heart 
In this month of the Sacred Heart of Jesus, let’s 
often repeat some simple little prayer each day 
for all our loved ones, living and deceased. And 
let us include all those who have no one who 
prays for them, especially priests, religious, and 
victims of neglect or abandonment. 
 

Solemnity of The Most Holy Body and 

Blood of Christ -                                                     
On Sunday June 19th,  after  10:00 am Mass 

there will be Eucharistic procession honoring 

the mystery of Jesus presence in the Holy 

Eucharist. 

 

Gifts to the Archbishop’s Catholic Appeal are 
immediately invested in works of mercy, education, and 
charity. To make an immediate impact on our faith 
community visit www.archden.org/givetoday or call 303-
867-0614. 
              Having a servant’s heart means sharing God’s 
gifts with our neighbors. Join us with your servant’s heart 
when you make a monthly recurring gift to the 
Archbishop’s Catholic Appeal  
  
 

Pamiętajmy o 
trwającej kampanii 
arcybiskupa:  Dotacje 
można przesyłać 

elektronicznie pod adresem:   
www.archden.org/givetoday, lub złożyć w kopertach 
wyłożonych przy wejściu do kościoła.   

http://www.archden.org/givetoday
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Z wielką radością witamy wszystkich parafian 
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas 
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa! 
 

Dziś uroczystość 
Najświętszej Trójcy, w 
której Kościół wyznaje 
wiarę w Jednego Boga w 
Trzech Osobach. Ta prawda 
wiary przekracza 
możliwości naszego 

rozumu i pozostaje dla nas wielką tajemnicą. 
Najprostszym jej wyznaniem jest modlitwa „Chwała Ojcu 
i Synowi, i Duchowi Świętemu (…), a także znak krzyża.  
 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej (Boże Ciało) 2022 
W przyszłą niedzielę, 19 czerwca, 
będziemy obchodzili uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 

popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Po 
Mszy Świętej o 10.00 wyruszymy  z procesją do 
czterech ołtarzy. „[…] zagrody nasze widzieć 
przychodzi / i jak się Jego dzieciom powodzi” – 
będziemy śpiewać w czasie procesji Przez 
udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w 
realną obecność Chrystusa pod postacią 
Chleba. Po procesji będzie dodatkowa Msza 
Św. w języku polskim 
Już teraz wyrażam wdzięczność całemu 
orszakowi procesyjnemu, liturgicznej służbie 
ołtarza, szafarzom, lektorom, rycerzom 
Kolumba, grupom parafialnym, wszystkim, 
dzięki których pracy i zaangażowaniu ten dzień 
będzie dla nas niezwykły, pełen chwały Bożej i 
błogosławieństwa Bożego. 
Do udziału w procesji zapraszam wszystkich, 
szczególnie dzieci pierwszokomunijne i 
bierzmowanych. Zapraszamy do niesienia 
chorągwi, feretronów, dziewczynki do sypania 
kwiatów. 

Włączmy się czynnie w przygotowania procesji, 
niech będzie to wyraz naszej miłości do 
Zbawiciela.  

 
ZMIANA PORZĄDKU NIEDZIELNYCH MSZY SWIĘTYCH 
Od czerwca na okres wakacyjny nastąpiła zmiana w 

grafiku niedzielnych mszy św. w naszym kościele. Msze 

św. w niedziele  wyznaczone są na godz.:  8:00  (w 

języku angielskim) i 10:00 (w języku polskim) 

Nie ma mszy św. o godz. 12:00                                                    

Sobotnia msza św. 18:30 pozostaje bez zmian. 

 

W tym tygodniu obchodzimy:           
- W poniedziałek 13 czerwca, przypada 105 rocznica 

drugiego objawienia fatimskiego.  Podczas tego 

objawienia Matka Boża powiedziała do Łucji : 

„Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej 

poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie 

nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, 

którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą 

tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego 

tron.” 
 

- W środę, 15 czerwca, po Mszy Św. nowenna do 

św. Jana Pawła II i modlitwa w intencji rodzin. 
 

-  W niedzielę 19 czerwca Uroczystość Bożego Ciała 
 

  Czerwiec miesiącem Serca 
Jezusowego                                                    
„…przy Sercu Jezusowym serce 
człowieka uczy się poznawać, jaki jest 
prawdziwy i jedyny sens jego życia 
i jego przeznaczenie: przy Sercu 
Jezusowym serce człowieka nabiera 
zdolności miłowania”.   
(św. Jan Paweł II) 
 

Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca 
Pana Jezusa przed Mszą Świętą. Serdecznie 
zapraszamy, aby poprzez litanijne wezwania 
przepraszać Boga za nasze grzechy i 
niewierności oraz prosić o potrzebne łaski. 

 

SPOTKANIE FESTIWALOWE 
kolejne spotkanie przed festiwalowe będzie 26 
czerwca po mszy św. o godz. 10:00 .  Wszystkich 
pragnących zaangażować się w przygotowanie  i 
pomoc przy Festiwalu Polskiego Jedzenia,  który 
odbędzie się 27-28 sierpnia 2022, serdecznie 
zapraszamy. 
 

W tym tygodniu patronują nam: 
-  poniedziałek, 13 czerwca – Święty Antoni z Padwy 
(1195-1231), kapłan franciszkański i doktor Kościoła, 
wybitny kaznodzieja, patron osób i rzeczy zaginionych;- - 
-  środa, 14 czerwca – Błogosławiony Michał Kozal (1893-
1943), biskup i męczennik zamordowany w obozie w 
Dachau; 
-  piątek, 17 czerwca – Święty Albert Chmielowski (1845-
1916), zakonnik, który porzucił karierę artysty i poświęcił 
życie ubogim i odrzuconym. 
 

Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze 
życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski 
oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, 
który jest cichy i pokornego Serca. 



 

    

 
 
 
 
 

9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  

 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        

www.veldkamps.comGIFTS - HOME 
DÉCOR - WEDDINGS -  

SPECIAL EVENTS  

Summit Realty Group 
 

Jolanta Wencel 
      Real Estate Agent 

         Direct: (720) 201-1483 

rwencel1@aol.com 

www.wencelrealty.com 
 

Profesjonalna pomoc przy 
kupnie i sprzedaży domu, expert w sprzedazy 
"short sale" 

Delicatessen 
specializing in European Sausages; Hams; Chesses; 

Breads and Sandwiches 
 

 
 
6624 Wadsworth Blvd.           Tue-Fri: 10am-6pm         
Arvada, CO 80003                  Saturday: 9am-5pm 
(303) 425-1808         Sundays & Mondays: closed 

 ŚW. JÓZEFIE,  

PATRONIE NASZ 

MÓDL SIĘ ZA NAMI 

 

 

ST. JOSEPH 

PRAY FOR US 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Knights of Columbus at St. Joseph Polish 

Council are in charge of all the advertisements 

and the entire profit supports St. Joseph Parish. 

For more information please contact Peter 

Gibala at (720)903-5295 or 

piotr.gibala@gmail.com 
 

 


